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2      ✤ Höstläsning från Råne älvdal

Utgiven av Råek (Råne älvdals rådet i Gunnarsbyns församling ek. förening) 
Redaktör  Jenny Hansson Johanna Lundmark, justnu@raek.nu 

Grafisk form  Johanna Lundmark
Ansvarig utgivare  Jenny Engström, jenny@raek.nu 

Tryck Luleå Grafiska AB  Upplaga: 1000 ex. 
Utgivningsplan 4 gånger per år (vår, sommar, höst, vinter) 

Delas ut till boende i byarna kring Gunnarsbyn och Niemisel och skickas till övriga medlemmar i Råek.  
Finns även på Gunnarsby Lanthandel, Niemisels Livs och Råneå Medborgarkontor

Du som bor i Råne älvdal eller är medlem i Råek men inte får denna tidning utdelad - hör av Dig!

Chans till eftertänksamhet 
inför det nya normala 
Vilken sommar vi har haft! Numera 
är i och för sig alla årstiderna fantas-
tiska på sina olika sätt för mig. Såklart 
spelar ju vädret en viktig roll men på 
det stora hela så är det oftast en bra 
blandning med soligt och molnigt, 
uppehåll och nederbörd. Det är i alla 
fall det som vi här i våran landsände  
i vårt vackra Sverige kan njuta av. 

Jag har nog aldrig varit mer tacksam 
över att ha förmånen av att bo och 
leva just här.  När man läser och hör 
om katastroferna runt om i världen, 
bränder och översvämningar, orsa-
kade av just vädret, så tackar jag min 
lyckliga stjärna. Frågan som kommer 
upp är: Hur länge kommer vi klara 
oss här?

Corona-pandemin håller så sakteligt 
på att släppa greppet om allas vår 
vardag. Vi är fler och fler som har fått 
två doser vaccin. Alla längtar efter att 
få återgå till ett mer normalt liv igen. 
Men hur kommer det nya normala 
se ut? För uppenbart är att vi måste 
fundera på hur vi har levt våra liv och 
vad som är orsak och verkan. 

Jag längtar efter att få träffas och um-
gås med människor och få upptäcka 
och uppleva nya spännande platser. I 
sommar har jag haft förmånen att få 
spendera många trevliga stunder med 
nära och kära här i Sörbyn och Råne-
älvdal. Vi har njutit av vädret och fått 
nya fina upplevelser. Nya platser på 
nära avstånd. 

För mig handlar resandet numera om 
ett miljöombyte i trevligt sällskap. Det 
behöver inte vara flygresor till fjärran. 

Det handlar mer om att fortsätta vara 
nyfiken på min omgivning och de 
människor jag har i min närhet.

Det är uppenbart att hur jag väljer 
att leva mitt liv påverkar hur världen 
ser ut, vilket ekologiskt fotavtryck jag 
lämnar efter mig. Allt jag konsumerar, 
tillsammans med dig och alla andra, 
påverkar klimatet och det som händer 
vår jord. Idag förbrukar vi mer än vad 
jordklotet kan återskapa och balan-
sera. Under pandemi har jag haft tid 
att ytterligare fundera på hur jag vill 
leva mitt liv och vad jag kan göra för 
att minimera den negativa påverkan. 
Jag väljer sådant som faktiskt ger mig 
något positivt tillbaka och det känns 
inte som en uppoffring.

Jag vet att jag ensam inte kan påver-
ka hela vår värld men jag vet att när 
varje person tänker till och bidrar så 
kommer det att ske förändringar och 
förbättringar. Så inför kommande höst 
och vinter utmanar jag Er Alla att 
fundera på vad just DU kan bidra med 
för att våra kommande generationer 
ska ha en lika fin och underbar plats 
att leva på, Jordklotet.

KRÖNIKA /  EN RÖST FRÅN BYGDEN

Anna-Karin  
Andersson 

Ålder 55 år

Bor Sörbyn på Kammen

Familj Ensamstående 
med två vuxna barn 

Bakgrund 
Driver sedan 11 år  

Give Competence AB, 
med inriktning på  

projekt- och process- 
ledning i byggbranschen

Aktuell med 
Vice ordförande i Råeks 
styrelse och redo att ta 
sig an nya spännande 
projekt i närområdet.

Nästa
MANUSSTOP 

1 NOV
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RÅEK LANSERAR NY HEMSIDA

Hallonvägen 15
961 97 Gunnarsbyn

0924-213 59

info@raek.nu

Vi arbetar för att utveckla Råne 
älvdalsbygden, förbättra bygdens 
service, skapa arbetstillfällen samt 
öka inflyttningen till  Råne älvdal. 

Hyr släp!

1- 6 h  300 kr

Dygn 500 kr

Helg 700 kr

Vecka 1500 kr
Längd 300 cm 
Bredd 160 cm 
Höjd 125 cm

RÅEK /  INFO

Årsstämman genomfördes digitalt och vi 
började med att hedra minnet av styrelse- 
ledamoten Hans Engström som avled i 
sviterna av Covid 19 under våren.

Två nya ledamöter valdes till styrelsen,  
Rolf Öhlund och Cecilia Andersson.  
Styrelsen har en förhoppning om att  
kunna träffas fysiskt i slutet av augusti  
men osvuret är bäst.

Allt gott 
Ingrid Stridfeldt

Ordförande har ordet

• Parkskötsel och gräsklippning åt kommunen 
och privata.

• Projektet växa tillsammans steg 1 är genom-
fört och ansökan om steg 2 är på gång.

• iBoxen är på plats i Gunnarsbyn, vid lant-
handel samt i Sörbyn, vid gamla Konsum. 
Boxarna är inte driftsatta ännu. 

• Underhåll och tillsyn av de välbesökta rast-
platserna vid Korpforsen och Lassbyforsen.

• Uthyrning och tillsyn av stugor i området 
tillhörande Bodens kommun.

• Näringslivsutveckling: Har du funderingar på 
att starta eget eller utveckla ditt företag så 
kontakta oss.

JUST NU JOBBAR RÅEK MED

Gunnarsbyns  
Secondhand

Måndag 15-18

Torsdag 13-16 

3:e lördagen i  
månaden 10-12

Följ oss gärna på Facebook  
för aktuell information

Råek har nyligen lanserat sin nya hem-
sida, samma adress men i ny form. Här 
hittar du aktuella nyheter, information 
om servicepunkten, kontaktuppgifter 
med mera. Passa även på att registrera 
kommande evenemang i vår gemen- 
samma kalender. www.raek.nu

mån-tors 9.00-14.00 

fredag   9.00-12.00

Återvinningscentralen
måndag 10-19 
 torsdag 7-16 

lördag (maj-sep) 8-12 
Fixartjänsten är en 
kommunal service till 
medborgare i Bodens 
kommun som har fyllt  
70 år och behöver  
vaktmästarhjälp.

Vad kostar det?  
Om hjälpen tar  
kortare tid än 30 min 
kostar det ingenting.  
Om hjälpen tar  
längre tid, så betalar 
du 75 kronor per  
påbörjad  
timme. 

Ring Råek  
för att boka

Fixarn -  
i förebyggande syfte
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 NÄRINGSLIV  /  FÖRETAG I BYGDEN

Det saknades boende för gäster i Gunnarsbyn, därför 
föddes idén om Blombergs guesthouse.  Anläggning-
arna Aurora Safari Camp och The Outpost gick bra 
(paus i pandemin) men det saknades en pusselbit för 
att inkludera Gunnarsbyn i receptet. 

Just nu färdigställs den tredje sviten på Blombergs, 
matsal och lounge. Det blir tre lägenheter som på  
vintern kommer att fungera som sviter med hel- 
pension och från påsk fram till sen höst även som 
lägenheter man kan hyra med självhushåll. Planen är 
att öppna upp redan i oktober.  

-  Här får gästerna en chans att bli mer inbäddade i 
vår artiska livsstil. Det är en stor sak för våra gäster, 
säger Fredrik.

Pandemin har givetvis varit ett tillväxthinder för 
besöksnäringen. Samtidigt har det gett möjlighet att 
tänka nytt. Förutom Blombergs har duon komplette-
rat med ett ytterligare ett bolag, Aurora Safaris AB. 

Blombergs guesthouse en  
ny pusselbit i besöksnäringen

Ett aktivitetsföretag som kommer att ha sin bas på 
Blombergs. Företaget kommer att leverera aktiviteter 
till flera boendeanläggningar i både Gunnarsby- och 
Haradsområdet, samt direkt till slutkund. Exempelvis 
till företagsgrupper med mera. De kommer ha en 
flotta av helt nya snöskotrar, snöskor, fatbikes och ett 
fantastiskt nätverk av guider som kan leverera unika 
upplevelser. Till Blombergs hör även ballongflyg-
ningsverksamheten. Den fick ta paus i pandemin men 
kommer att starta upp med flygning den 20 februari 
2022. 

-  Tillväxt är inte centralt för oss på det sätt som man 
kanske tänker sig. Vi tror inte att ändlös tillväxt ger 
oss en bättre planet, fortsätter Fredrik.

Istället ligger fokus på att fortsätta att tillföra en  
stark besöksnäring i området som bidrar till en levan-
de bygd, att hålla skolan igång och en bra servicenivå.  
De hoppas att fortsatt kunna tillföra detta genom  
sina projekt.

BLOMBERGS GUESTHOUSE
DelägareJonas Gejke VD och Fredrik Broman medgrundare
Antal anställda 2 st, Jonas samt annan personal. Fredrik  
arbetar som konsult med marknadsföring, foto, utveckling, sälj. 
Företaget startade år 2020
Verksamhet Turism och boende
Ort Gunnarsbyn

FOTO @photobyfredrikbroman
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GOTT & BLANDAT /  BYGDELIV

Mångsysslaren med  
fokus på  hälsa och skönhet

Musiken och barnens glada tillrop ljuder ut 
från gympasalen i Niemisel. Maria Olesen 
har just avslutat veckans zumba-klass med 
barn mellan fem och nio år. År 2018 tog 
hon steget och startade företaget Marias 
skönhet och hälsa. Huvudfokus är jobbet som 
hudvårdskonsult och friskvård för både barn 
och vuxna. Där utöver hinner hon även med 
målerijobb, lokalvård, matlagning med mera. 

- Det bästa med att vara egen är friheten  
att själv bestämma och att jag kan anpassa  
dagarna efter mina barn, säger Maria.

Under gymnasietiden tränade Maria salsa 
fem till sex dagar i veckan. Sen kom livet 
emellan, men suget att återuppta dansen 
fanns alltid kvar. För några år sedan väcktes 
intresset för zumba och därefter har hon 
utbildat sig för att både leda zumba fitness  
för vuxna och barngrupper. 

- Det är en så härlig form av träning. Man 
får röra kroppen till glad musik. Energin bara 
flödar, beskriver Maria. 

Eftersom stor del av Marias sysselsättning 
går ut på att träffa människor har pandemin 
varit en rejäl utmaning. Som hudvårdskonsult 
har hon fått växla till digitala träffar eller små 
grupper. Hon drömmer om att kunna fort-
sätta leva på det som hon tycker är roligt och 
förkovra sig i både hudvård och nya former 
dans. Under hösten och vintern är planen att 
vidareutbilda sig till instruktör i vatten- 
zumba. Så när sommarvärmen återvänder  
får ni hålla utkik efter nya zumba-klasser.

Lilla Mile föddes i april.  
Stolta föräldrar är Mírna och 
Joel Öberg Dapić i  Niemisel.

Victoria Tingvall med barnen 
Vincent, Henrik, William och 

Smilla (saknas på bilden) har 
flyttat till Niemisel i somras.

Välkommen 
till bygden!

Har du köpt hus i Råne älvdalsbygden 
eller har familjen fått tillökning?  

Kontakta Råek så kan vi med  
hjälp av bygdens föreningar  

uppmärksamma detta. 
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KOMMUN / AKTUELLT

Växa tillsammans - 
Inventering slutförd

Fokus har i förstudien legat på det befintliga bestån-
det av obebodda hus, eftersom de idag inte nyttjas 
som permanentboende även om de i storlek och 
standard är lämpad för detta. Många av dessa hus 
klassas och används som fritidshus. Vi har däremot 
inte räknat med fritidshus som är i storleken av en 
stuga. Inventeringen är gjord i sammanlagt 60 byar 
och vi har noterat ca 550 objekt i varierande skick. 

Ny projektskrivning är påbörjad och vi ser fram 
emot nästa steg i att öka inflyttning till vår lands-
bygd.

TEXT och FOTO Marja-Leena Tallus Johansson

Förstudie – Växa tillsammans
Medborgarkontoret Råneå, Luleå kommun samt Råek, 

Gunnarsby församling, Boden kommun har tillsatt resurser 
i syfte att göra en övergripande inventering av tomma 

fastigheter i Råneå- och Vitåälvdal, Luleå kommun samt 
Gunnarsby församling, Boden kommun. 

BEVILJAT BIDRAG  
FÖRNYAR ÄLVENS HUS

NYTT TAK SKOLBYGGNADEN

Länsstyrelsen har beviljat bygdemedel till 
Niemisels bygdegårdsförening för att tillgäng-
liggöra, energieffektivisera och digitalisera 
Älvens hus. Totalt uppgår bidraget till 70 
procent av uppskattade kostnader, som högst 
308 000 kr. 

Pengarna ska gå till att utöka parkeringen 
och tillgänglighetsanpassa den för rörelse-
hindrade. Samtidigt blir det en förbättrad 
trafiksituation då bilarna inte behöver stå efter 
den allmänna vägen vid större evenemang. 
Ny modern teknik ska installeras som möjlig-
gör filmvisning och konferenser och utökar 
användningen av lokalen. 

I ett steg att energieffektivisera kommer luft-
värmepumpen och belysningen bytas till nya 
och energisnålare versioner. Som stämnings-
höjare och extra värmekälla kommer ny kamin 
införskaffas. Arbetet planeras att påbörjas 
under hösten.

Under våren beslutade Luleå kommun att av-
sätta pengar till underhållsarbete på Kvarnå-
skolan. Det innebär bland annat ett nytt tak. 
Arbete har pågått under sommaren och plane-
ras vara klart under hösten. Takbytet behövdes 
för att bevara byggnaden i ett bra skick.
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Visste du att kommunen erbjuder kostnadsfri 
budget- och skuldrådgivning? Bodens kommun 
har två budget- och skuldrådgivare,  
Mari Stoltz och Anna Nilsson.

Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter, eller 
vara i en situation då ekonomin behöver ses 
över. Bodens budget- och skuldrådgivning 
är till för dig som behöver hjälp med att hitta 
lösningar på ekonomiska problem eller få svar 
på frågor om privatekonomi.

Vi kan till exempel hjälpa dig med att:

• göra en budget

• se över dina skulder

• göra ansökan om skuldsanering

• vara någon att prata om din ekonomi med

Vi har självklart tystnadsplikt och vill du ringa 
anonymt och ställa frågor går det också bra.   

Välkommen att kontakta oss! 

 Mari Stoltz    0921-628 28

 Anna Nilsson   0921-629 29

            budgetochskuld@boden.se

BUDGET- & SKULDRÅDGIVNING

AKTUELLT /  KOMMUN

Preliminära datum:

Harads 17 sep

Sörbyn 15 okt

Unbyn 19 nov

Save the date
Bodens kommun och Boden Business Park erbjuder  
kostnadsfria Starta eget-utbildningar för dig som  
funderar på att starta eget företag eller som precis 
har kommit igång. Utbildning håller till på  
Soldathemmet OII, Drottninggatan 49 i Boden.

Start 14 sept. sex st tillfällen.  
Föranmälan gäller.  
Anmäl  dig på boden.se eller till 
michaela@bodenbusinesspark.se 

Lördag 11 september
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BYGDELIV/ BARNEN I BYGDEN

ÄLVSKOLAN
Innan sommarlovet cyklade åk 3-6 från Älvsko-
lan till Lassbyforsen där vi hade picknick. Efter 
picknicken cyklade vi till Nils i Sundsnäs där vi 
fick lära oss bin och smaka honung. Vi tog två 
pauser i Sörbyn där barnen badade. En rolig  
och spännande dag!

KVARNÅ FÖRSKOLA
Förskolegården har under sommaren upp-
graderats med en vattenbana och ett utekök, 
vilka används flitigt under höstens uppstart.  
Vi passar även på att se ifall potatisen har 
växt till sig under sommaren.

GUNNARSBYNS  
FÖRSKOLA
I all vår verksamhet på  
Gunnarsby förskola jobbar vi 
utifrån Läroplanen för försko-
lan. Här är ett axplock. Rabar-
berpajen som barnen bakat är 
gjord av egenodlad rabarber. 

Utifrån Lpfö:

”Vi förskollärare ger barnen  
nya utmaningar som stimulerar 
lusten att erövra nya färdig- 
heter, erfarenheter och  
kunskaper”.

Vår profiliering är: 
I naturen – ett  naturligt lärande
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H Å KA N  
L A N D ST RÖ M 
VA LV T R Ä S K

5 4  å r
L a n d s bygd s -

u t ve c k l a re  o c h 
v i n m a k a re

- Som utflyktsmål  
tycker jag Åbojens 
naturreservat är ett 
måste. 332 meter högt 
och med vidunderlig 
utsikt över älvdalen.

- Det bästa med  
Valvträsk är närheten 
till naturen, stillheten 
och älven. 

Hej!

M I R A  
SVA N B E RG 
N I E M I S E L

9  å r 
S t u d e r a n d e

- Gräddforsen vid 
tågbroarna. Vi tältade 
där i tre dagar när vi 
fiskade kräftor. 

- Att det finns så  
mycket aktiviteter.  
Det ordnas så  
mycket kul.

B I RG E R  
W E N N ST RÖ M   

MJ ÖT R Ä S K
8 0  å r

Pe n s i o n ä r

- Snipen. Det är dit vi 
tar de som kommer och  
besöker oss. Utsikten 
är otrolig.

- Mjöträsk är en mysig 
by med fina grannar. 
Men det mest aktuella 
är vår nya väg som 
har blivit så fin. Det är 
verkligen en händelse.

1.
2.

Vilket är ditt favoritutflyktsmål   
i Råne älvdal?

Vad tycker du är det bästa 
med din by?

RÖSTER FRÅN BYGDEN /  BYGDELIV

Jag har känt Hans Engström länge. Vi har träffats i 
olika sammanhang både i roliga och allvarliga såda-
na. Hans har varit viktig för utvecklingen av bygden. 
Han och hans fru Kerstin har alltid funnits med i de 
aktiviteter som anordnats

På trevliga samkväm i Gunnarsbyns församlings-
hem, teater, bio eller föredrag i Folkets hus, möten i 
Valvträsk byagård, Sörbyns hembygdsgård, ja listan 
kan göras hur lång som helst.

Kyrkans gudstjänst i Adult i Valvträsk. Det var 
fullsatt, inte en stol ledig. Efter gudstjänsten berät-
tade Hans för församlingen om Valvträsk historia. 
Kerstin hade bakat sju sorters kakor, en fantastisk 
eftermiddag.

Ett möte som jag inte glömmer är när församlings-
hemmet öppnades för alla när forsolyckan hade 
hänt. Hans satt i en grupp och var medmänniska,  
en känslosam person som brydde sig.

När jag valdes in i Råeks styrelse som ledamot fanns 
han där. Han har varit ett stort stöd särskilt under 
min tid som ordförande. Jag har ibland ringt honom 
när han har suttit i lastbilen, för att diskutera olika 
frågor. Han har varit både ett stöd och en diskus-
sionspartner. 

Han har haft ett stort kontaktnät som han utan att 
tveka kontaktat. 

Vi har under den tid som jag och Hans suttit i sty-
relsen haft så roligt att vi ibland varit tvungna att ha 
skrattpaus och ändå har vi drivit frågor framåt.

Nu när Råeks styrelse så småningom ska ha fysiska 
möten kommer det att vara ett stort tomrum att 
Hans inte är med. 

TEXT Ingrid Stridfeldt, Sörbyn 

Till minne av Hans Engström
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UTFLYKTSMÅL / SNÖBERGET

Snöbergets 
naturreservat

Snöberget är ett av Norrbottens 
mest välutvecklade kalottberg. Det 
betyder att toppen aldrig påverkats 

av havsvågornas svallande. Sluttning-
arna består av kalt berg och mäktiga 
klapperstensfält som för länge sedan 

skapats av is och vågor. 

Snöbergets siluett reser sig hög i  
landskapet och syns vida omkring 

med sina 241 meter över havsnivån.  
Efter den senaste istiden var berget  
en skärgårdsö som i takt med land-

höjningen sakta reste sig och blev  
ett berg på fastlandet.

Reservatet omfattar en mängd olika 
naturtyper. Kalotten kläs av urskogs-
artad grandominerad skog och på de 
omgivande hällmarkerna står spridda 

tallar, vissa flera hundra år gamla. 

Reservatet ligger cirka 3 kilometer 
sydväst om Niemisels byakärna.  

Från väg 356 svänger du vid avfarten 
till Niemisels södra och följer vägen 

ca 1,5 km fram till parkeringen. Från 
parkeringsplatsen följer du stigen 

och de vitmålade markeringarna på 
träd och stenar. Efter ca 2 km når du 

klapperstensfältet.Psst, ett tips till...
Bilden som pryder framsidan av 
tidningen är tagen på Ronnings-
viksberget. Berget ligger mellan 
Fällträsk och Norra Niemisel. Från 
Fällträsk går en stig upp till toppen. 
Väl uppe möts du av ett klapper-
stensfält. Följer du skyltningen för 
utsiktsplatsen kan du njuta av en 
fin vy över Fällträsket.

Källa: Länsstyrelsen

Biologisk
mångfald
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Vi har avsiktligt fokuserat på laxen alltsedan 
undertecknad började jobba i Samfällighet-
en. Det var ett strategiskt val. Intresset för 
laxfiske är stort. Såväl nationellt som interna-
tionellt. År 2009 när vi satte igång var läget 
för Östersjölaxen i våra älvar tämligen dåligt. 
Alltför få tilläts återvandra. De stoppades av 
nät och andra redskap. Sportfisket liksom 
räknades inte. Antalet laxar som trots allt hit-
tade upp i älvarna gjorde så att arten kunde 
leva vidare, men räckte inte för något egent-
ligt sportfiske. Det är närmast ett mirakel att 
någon undvek att hamna i något redskap. 

Råneälven är idag i framkant med sin för-
valtning. Under de år som vi nu arbetat har 
det regelverk som nu finns mejslats fram. Vår 
ambition har varit att de boende i älvdalen 
inte ska stängas ute på grund av höga kort-
priser. Det är mot den bakgrunden som vi har 
gälplomber. De behövs enbart i samband med 
laxfiske 

En särskild arbetsgrupp ser i nuläget över 
regler och behov när det gäller övriga arter. 
Årets kräftfisket har nu gått av stapeln och 
var en familjefest som vanligt. Ett fiske som 
lockar ung som gammal. Tillgången på kräf-
tor verkar ha varit relativt god. Planer finns 
på att framöver utföra provfiske på kräftor 
för att få en bättre bild av beståndet i vårt 
område. Förhoppningsvis ska vi kunna ha ett 
offentligt möte under hösten nu när allt fler 
vaccinerat sig. 

Sommaren har varit varm och vattenståndet 
väldigt lågt vilket inte gagnat laxfisket men 
säkert varit till glädje för många andra besö-
kare efter vår älv. 

Råneälven - den mångsidiga

www.ranealven.seinfo@ranealven.se

TEXT Urban Sandberg, ordförande Degerselsbygdens Samfällighetsförening

Kräftfiske
Årets kräftfiske 
blev som vanligt en 
familjefest. Totalt 
såldes ca 100  kort. 

Laxfiske Giltigt 
fiskekort i kombina-
tion med gälplomb 
behövs för att fiska 
lax. 
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BOKA KONFERENS HOS OSS

BOKA ER NÄSTA KONFERENS I NATURVACKRA SÖRBYN 
LÅNGT IFRÅN STADSSTRESSEN OCH ISTÄLLET NÄRA NATURENS LUGN

VI ERBJUDER FÄRDIGA KONFERENSPAKET FRÅN 420:- PER PERSON  
ELLER MÖJLIGHET TILL ATT SKRÄDDARSY ERT EGET PAKET

Läs mer på vår hemsida www.sorbyn.se eller maila oss på booking@sorbyn.se

norraskog.se

Anders skapar 
bästa värde 
för dig
Med lokal kunskap och tjänster 
utformade för ditt bästa, ser 
Anders till att ditt skogsägande 
blir så värdefullt som möjligt.

Ring Anders Kivijärvi 
070-384 22 10
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Hjärtligt välkomna!

RÖRÅNS ALLSERVICE 
Anlita oss för professionellt  

utförda jobb inom VVS,  
badrumsrenovering och  

underhållsservice 

För mer info och  
beställning kontakta:

TOMMY WALLIN
tommy.rorian@gmail.com 

070-515 29 70

THOMAS ENGSTRÖM
tomas.rorian@gmail.com 

076-788 32 69 
070-377 18 65
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@officialfallkniven

FallknivenSweden

Se upp för kopior! 
Besök gärna vår hemsida 
för att läsa mer om hur du 
skiljer en äkta produkt från 
en kopia.

Dubbelsidigt bryne
Vårt omåttligt populära dubbelsidiga 
bryne DC4 är det perfekta verktyget 
för undehåll av dina knivar.

Mått: 7 x 32 x 100 mm

DC4 - 244:-

R2 Scout
Vår mest avancerade slidkniv, för dem med lite mindre 
händer, t ex kvinnor, flickor, ungdomar eller män som 
föredrar lite mindre knivar.

Besök www.fallkniven.com för mer information.

NYHET!

SPECIFIKATIONER:              R2z

Totallängd (mm)                   181
Bladlängd (mm)                     80          
Blad tjocklek (mm)               4,8
Vikt (endast kniv)                132g
Bladprofil                           Convex
Stål                                        Elmax 
Hårdhet (HRC)                        62
Handtagsmaterial         Thermorun
Slida                                       Zytel

Granatvägen 8
96143 Boden
0921-54422

R2z - 2168:-
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VVii  oorrddnnaarr  rreessaann    
--  vväänndd  ddiigg  ttiillll  oossss  mmeedd  fföörrttrrooeennddee!!  

 
0921 - 150 60 

 
info@bergdahlsbuss.se 

Fordonsservice
Rickard Lidberg

Överstbyn
Måndag - torsdag 7-16 

Fredag 7-14  
Lunchstängt 11-12

070-526 43 26

Raan.nu är en webbportal för  
Råneå med omkringliggande byar. 

Här hittar du mängder av insamlade 
bilder och kan läsa om f.d. Råneå  

sockens 1900-tals historia 
och framåt. 

Texter och bilder från gamla övre 
Råneå socken efterfrågas! 

En kulturgärning för framtiden! 

info@raan.nu eller 070-311 19 53 

Bli medlem i Raan.nu! 

Medlemsavgiften är en årlig  
kostnad på 100 kr/ familj  

Du får tillgång till hela  
bild- och artikelarkivet  

och möjlighet att bidra till 
 webbplatsens arbete. 

Barn- och damkläder 
leksaker, presentartiklar 

Öppet  
måndag, onsdag, fredag 10-17

lördag 10-14

Välkommen till butiken  
med personlig service  

Carola Hansson 
070-535 53 00 

Ps Utför även städuppdrag

Lilla Butiken Råneå



Följ oss gärna!Följ oss gärna!

Följ oss gärna på 
Niemisel med  

närliggande byar

Ulrika Ek  
070-519 98 51

Följ oss gärna! Följ oss gärna!

Niemisels AIK

Hantverkarnas
träffpunkt  

Niemisel

Vedaklubben Gunnarsby SK Sörbyns IF

Vi hyr ut vår fina byagård 
till alla slags evenemang:

årsmöten, kalas
bröllop, dop

m.m.

Även övernattnings-  
möjligheter finns!

Lassbygården 
Hyr samlingslokal,  

övernattningsrum och/eller  
lägenhet med egen ingång.

Bli medlem - 100 kr/person och år

Lassbyns Hembygdsförening
Bankgiro 151 - 4306

Sörbyn-Sundsnäs 
hembygdsförening

Lantmuseum, halmmuseum, 
loppis, cafékvällar, cirkelstudier 

Se lokala anslag och Facebook
Bli medlem. Enskild 100kr  
Familj 200kr Pg: 174941-5

Jag ser mej - från självporträtt till  
selfies - en utställning om porträtt-

konst 30 augusti-12 september.  
Öppet dagligen. 

2 oktober Nostalgiföreställning  
Avskedsturnén med 60-talets  
stora stjärnor Trio me’ Bumba  

och Carl Erik Thörn 

För mera information  
se vår Facebooksida

Gunnarsbyns 
byaförening

Bagarstugan är öppen  
för säsongen 

Se annonsering på Facebook 
samt anslag vid affären.

Bjurådalens  
bygdegårdsförening

Kolla affischering för
kommande aktiviteter

Hyra bygdegård
eller bagarstuga:

Monica 
070 651 50 08

Niemisels 
bygdegårdsförening

Kom och baka i vår 
fina bagarstuga 

100kr/dag med egen ved
300kr/dag ved ingår

Vill Du stödja SIF?

Betala medlemskap till  
bankgiro: 5879 - 6251 
swish: 123 627 92 10

enskild 150kr,
familj 300kr

Skriv fullständiga namn

Hantverk - Garn 
 Loppis - Hembakt 

Bär - Saft - Sylt

Glöm ej att betala  
medlemsavgiften för 2021

50 :- enskild
150:- familj

Plusgiro: 482380-3
Ange namn

Håll utkik efter  
våra aktiviteter på 

Facebook och 
anslag!

Tobias Lundmark 070-311 81 19  
Oskar Niemi 072-206 81 82

Info och bokning: 
073 - 066 51 76

Info och bokning:  
070-312 60 55

För info: 
070-660 11 47

För info: 
070-211 00 45

Info och bokning 
070-206 90 91

Sibylla  
070-341 38 50

Info och bokning: 
Susanne Öberg 
073-026 28 71

Dan Zakrisson 072-241 85 94   
Erik Hansson 070-606 17 96

Mona Englund  
076-130 85 23

Tommy Ekh
070– 541 9467 

Skoter och fiske

www.overstbyn.se www.lassbyn.se

Följ oss gärna!

Mittitjärn stängd, 
gäddfiske är tillåtet.

Kjell Sundling 
070-424 77 36

Niemisels 
fiskevårdsförening

Niemisels intresseförening

Vi hoppas kunna  
anordna  

Julmarknad.  

Se kommande anslag  
och Facebook. 

Bli medlem -  
Ditt stöd är viktigt! 

Varje ny medlem ger ökad
 styrka till att värna om 
de intressen som berör 

oss pensionärer. 

Kom med
i vår förening!

Tisdagar: Grillning kl. 12.00
Torsdagar: Boule kl.12.00

Andra aktiviteter  
kolla vår hemsida

Trevlig höst alla PRO:are.

Leif Blomkvist  
070-670 64 55  
Britt-Marie Blomkvist 
070 551 93 49

Ingrid 
072-724 02 24

Gunnarsbyn Niemisel

www.pro.se/niemisel

Avs: Råek

Följ oss gärna!

För info: 
 070-332 58 33

Gym, elljusspår,
skoterleder, hockeyplan, 

fotbollsplan m.m.

Välkommen till vårt gym! 
Medlemskap i NAIK krävs:

Enskild 100kr, Familj 200kr
Bg 175-1288  Swish 123 040 11 74

Gymavgifter: 
Engångskort 50 kr,  
Månadskort 200 kr 

3-månaderskort 500 kr 
Halvårskort 800 kr,  
Helårskort 1200 kr

Har en förälder löst gymkort så tränar 
ungdom upp till 18 år gratis.  

Annars halva priset upp till 18 år.

Följ oss gärna!

Följ oss gärna!


